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VÄLKOMNA TILL NOBELMUSEETS VÄNNERS NYHETSBREV
Årsmöte 2018
Hej alla nya Vänner och alla Ni lojala vänner sedan många år som tillsammans stödjer Nobelmuseet i
Karlskoga. TÄNK att professor Johan Schnürer, rektor Örebro Universitet kommer till vårt årsmöte
för att berätta om den spännande utvecklingen universitetet står inför. Så hedrander för oss
Nobelvänner ! Bifogar inbjudan till årsmötet den 18 mars. 2018, kl.14.00. Vi ska vara på Herrgården,
andra våningen. Varmt välkomna till årsmötet
I detta brev får Ni också inbetalningskort för att enkelt kunna betala in 2018 års avgift.
Kontaktvägar för Nobelmuseets Vänner
Hemsidan är ett praktiskt sätt att få kontakt med Nobelmuseets Vänner www.nobelvannen.se som
styrelseledamoten Olof Frisk så förtjänstfullt sköter. Genom att kontakta vår medlemsregistrator
Anita Öjendal och meddela din rätta mailadress så går Du inte miste om våra mailutskick. Anita har
mailadress: anita@ojendal.se.

Höstens händelser
 Nobelvännernas egen medlemsfest hölls den 20 oktober och vi var bara ett så trevligt gäng!
Överläkare och sektionschef Christer Lundgren, protes-sektionen, Örebro län, berättade och
visade bilder över hur det går till att byta ut ett helt patientspecifikt knä. För kvällens musik
ansvarade BasBjörk på ett alldeles oerhört njutbart sätt. Lotteriet gav många vinster!
 Söndagen den 12 november på mötesplats Alfred Nobel uppträdde Jan-Olof Andersson med
sång och gitarr, ett arrangemang av Konsertföreningen.
 Inför den 10 december var Nobelvännerna och Nobelmuseet en del av bakelsetävlingen till
Alfred Nobels ära. Karlskoga kommun bjöd på den vinnande bakelse vid lunchen den 10/12.
 Den 4 december invigde vår egen landshövding Maria Larsson ”Nobelveckan” med bra tal
och en hejdundrande kanonsalut under ledning av bl.a Alf Prytz.
 Den 10 december hade vi traditionsenlig kransnedläggning på Alfred Nobels Björkborn och
närmare 80 personer deltog. Alfred Nobels taltratt hanterades elegant av Lars Svahn, årets
talare från Odd Fellow. Underbar musik med Ingrid Langaard på sång och Inga-Lill
Brogeland på piano. Därefter avnjöts en god lunch i Stallet. Öjebokören uppträdde för oss
Nobelvänner med ett fantastiskt program. Vi gratulerade Edit Oldenburg som fyllt jämna år.
Tack Pernilla, representant för Svenska Kyrkan, Boris från Karlskoga Nobel-Rotary klubb,
Johan från Odd Fellow, Alf Prytz, Jörgen Ärlandsback och alla Ni andra som bidrog till att
göra tillfället så stämningsfullt. Inte minst Christer Franklin. Utan dig fungerar ingenting.
 Den 14 december besökte två av årets tre nobelpristagare i medicin, Michael Rosbash och
Michael W. Young, Karlskoga och Alfred Nobels Björkborn. Vid besöket fick de bland annat
en livfull guidad visning av ”Alfred Nobel” själv på Björkborns herrgård.
På kvällen deltog Nobelmuseet och Nobelvännerna på en middag på slottet och efter kort
anförande om Nobelvännerna överlämnade särskilda gåvor till nobelpristagarna.
Kalendarium för Nobelvännerna
 Årsmöte den 18 mars kl. 14.00. Föredrag av professor Johan Schnürer, rektor
 Valborgsfirande den 30 april med traditionsenligt vårtal.
Tack all personal, guider, trogna medlemmar, nya medlemmar, annonsörer, sponsorer,
styrelseledamöter och alla besökare som gör Alfred Nobels Björkborn till vad det är!
Styrelsen för Nobelmuseets Vänner genom Ulrika Lundgren, ordförande

